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PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º 27/2018
PREGÃO PRESENCIAL nº 12/2018
ADENDO n. 01 AO EDITAL
O MUNICÍPIO DE AQUIDAUANA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, por meio de sua Comissão
Permanente de Licitações - CPL instituída pelo Decreto n. 03/2018, torna público o ADENDO n.
01 ao Edital e anexos do Pregão Presencial n. 06/2018, no seguinte termo: Alterar a cláusula
“14.5.1” do edital, onde se lê: “No caso de fornecimento de produtos, é facultado ao Município
a solicitação de AMOSTRAS dos licitantes vencedores, as quais se solicitadas, deverão ser
entregues na sede da Secretaria Gestora da Ata/Contrato, em até 03 (três) dias úteis da
solicitação, podendo o gestor e/ou fiscal da Ata/Contrato, após devido registro fundamentado,
solicitar ao fornecedor a substituição do(s) item(s) por semelhantes ou superiores, pelo mesmo
valor cotado enviando novas AMOSTRAS ou encaminhar a CPL o devido expediente solicitando
as providencias que julgar necessárias afim de se dar continuidade ao processo, inclusive
podendo o Município convocar os licitantes remanescentes para assumirem o(s) itens(s)
recusados. ", leia-se: “As empresas interessadas em participar do certame do pregão em
epígrafe deverão apresentar ao Município a(s) AMOSTRA(S), as quais deverão ser entregues
juntamente com os documentos de credenciamento, no dia 15 de março de 2018 às 13:30
horas, na sala nº 01 (segundo andar) da Comissão Permanente de Licitações, situada na Rua
Luiz da Costa Gomes, n° 711 – Vila Cidade Nova, Aquidauana-MS. As empresas interessadas em
participar do certame poderão apresentar mais de uma marca/modelo de amostra, tendo até o
primeiro dia útil após a realização da sessão para emissão Termo de aceite/recusa da(s)
amostra(s), que será encaminhado via e-mail apresentado na proposta de preços da licitante.”.
As demais disposições do Edital ficam inalteradas. Publique-se.
Aquidauana/MS, 02 de março de 2018
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